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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE INFORMÁTICA – DEPIN
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 DO COLEGIADO realizada em 8 de outubro de 2015

No oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, reuniram-se às 16:00h para realização
da 3ª reunião ordinária do colegiado do DEPIN, os professores Eduardo Bezerra, Fábio Paschoal,
Glauco Amorim, Gustavo Guedes, João Quadros, Jorge de Abreu Soares, Luis Amaral, Myrna Amorim,
Rafael Castaneda e Renato Mauro. Estavam também presentes o representante discente Renan
Carvalho e o professor Fabrício Pereira (convidado).
O professor Eduardo Bezerra abriu a reunião consultando os presentes acerca de eventuais
alterações no texto da ata da reunião anterior. Não houve sugestões de alteração, e a referida ata foi
aprovada por unanimidade.
O primeiro item abordado foi “Informativos sobre o processo de pedido de visita para reconhecimento
do BCC”. O professor Eduardo informou que, devido à contenção de recursos, neste ano de 2015, a
alta gestão do CEFET/RJ decidiu suspender as aquisições de livros até o ano seguinte, e que isso
poderia prejudicar a avaliação do curso com relação à dimensão relativa ao acervo de livros. Informou
também sobre o andamento da preparação para as obras no Pavilhão de Informática (construção dos
gabinetes para docentes e da copa). Lembrou aos professores da importância de manterem
atualizadas as documentações de suas respectivas pastas como preparação para a análise que os
avaliadores. Solicitou também a ajuda dos membros do NDE para completarem os planos de ensino
de algumas disciplinas optativas (tanto no CST-SI quanto no BCC).
O segundo item de pauta foi “Apresentação de reformulação da tabela de atividades
complementares”. O professor Eduardo Bezerra passou a palavra para o professor Rafael Castaneda,
coordenador de Atividades Complementares. O professor Rafael recordou que, na reunião de
colegiado anterior, havia levantado alguns aspectos no quantitativo de horas das atividades
complementares e que se propôs a apresentar um estudo para melhorar o balanceamento de horas
mínimas e máximas definidas na tabela de Atividades Complementares. O professor Rafael então
apresentou o estudo que realizou, assim como apresentou a proposta de novos quantitativos para as
cargas horárias de atividades complementares. Após a apresentação, a proposta foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade pelos presentes. O professor Eduardo Bezerra se comprometeu
a submeter a nova versão das normas de Atividades Complementares ao CONDEP.
O terceiro item abordado foi “Eleição para novo chefe do DEPIN e coordenador do CST-SI”. O
professor Eduardo Bezerra recordou aos presentes que atualmente acumula a coordenação do CSTSI, a coordenação do BCC e a chefia do DEPIN. Além disso, o professor argumentou que, com vistas
a um melhor balanceamento das atividades de coordenação dos cursos de graduação, se fazia
necessária a alocação dessas atribuições a diferentes professores. Informou também, que, conforme
entendimento prévio, ficou acordado que iria abrir mão dos cargos de coordenador do CST-SI e de
chefe do DEPIN, mas ainda manteria o cargo de coordenador do BCC. Comunicou também que o
candidato único a assumir esses dois cargos era o professor Gustavo Guedes. O professor Eduardo
Bezerra consultou aos presentes sobre a existência de algum outro candidato, obtendo resposta
contrária. Sendo assim, o professor Gustavo Guedes foi eleito por aclamação e por unanimidade entre
os presentes, para assumir os cargos de chefe do departamento e coordenador do CST-SI, para um
mandato de 02 (dois) anos, contados a partir de sua nomeação.
Na parte de assuntos gerais, o professor Eduardo Bezerra comunicou aos presentes que convidou a
servidora Fernanda Matos para ser representante técnico-administrativa no colegiado do DEPIN, e

que essa deveria começar a participar do colegiado a partir da próxima reunião. Seguindo nos
assuntos gerais, o professor João Quadros sugeriu a criação de uma solenidade de premiação aos
discentes, para agraciar discentes com alto desempenho acadêmico ou que se destacassem em
competições ou em eventos promovidos pela EIC. A proposta foi bem recebida pelos presentes, e o
professor João Quadros se comprometeu a apresentar uma proposta de normatização das
premiações na próxima reunião de colegiado (categorias, periodicidade, etc). Em outro item de
assuntos gerais, o professor Eduardo Bezerra informou aos presentes que a ITES-CEFET/RJ
(Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários) está com edital aberto para composição de
comitê técnico consultivo, e que professores poderiam se candidatar a participar desse conselho, por
meio de contato com a professora Inessa Salomão (coordenadora da ITES-CEFET/RJ). O professor
também solicitou aos membros do NDE que atualizassem os PPCs dos cursos para fazer menção a
essa nova incubadora de nossa instituição de ensino.
Nada mais tendo sido tratado, eu, Eduardo Bezerra, lavrei a presente ata, em total de duas páginas,
que vai por mim assinada abaixo.

